
٢٠١٦/٠١/٣١السويس Page ١ of  ١٤



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

السويس محافظة ١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٤ابة محمد احمد احمد٩٣٥٩ ١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٠ابتسام السيد ابراھيم خاطر١٧٣٦٨ ٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٥ابتسام سامح سامى٢٥٢٥٥ ٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٨ابراھيم عبدالعليم بكر٢٥٠٨٢ ٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٨ابراھيم عزت عطا سعد '٢٨٠٦٨ ٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٩ابراھيم على دكرونى حسن٨٢٠٥٤٩ ٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٣ابراھيم عماد ابراھيم احمد٨٢٢٥ ٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٤ابراھيم مصطفى ابراھيم مصطفى عماره٨١٦٠٨٠ ٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٣ابراھيم ناجى محمد حسن الشوربجي٨٠٤٢ ٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٢احمد ابراھيم حسنين ابراھيم٢٥٠٦٤ ١٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٤احمد ابراھيم عبدالستار محمد٦٥٠٠ ١١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١احمد البدرى رس1ن محمد١٧٧٢ ١٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٣احمد السيد عبدالسيد٨٨٨٧٥ ١٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٩احمد السيد محمد احمد٩٢٥٤٩٧ ١٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥احمد السيد مصطفى اسماعيل١٠٩٠٦ ١٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/٠١احمد انصارى عبدالرحيم حامد٢١٥١٥ ١٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٧احمد جمال محمد سليمان١٠٤٤١ ١٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢١احمد خميس جابر حسن٥١٤٤ ١٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٠احمد سعيد احمد عطيه٢٦٦٣٣ ١٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٦احمد سعيد رضوان عامر٤٩٥٥ ٢٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١احمد سعيد سعد ذكى١١١٠٧ ٢١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٨احمد سمير احمد السيد٩٩١٤٠٧٥ ٢٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٢٠احمد ص1ح الدين مرسى محمد١٧٧٣ ٢٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٤احمد ص1ح زكى السيد٥٩٤٥ ٢٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٦٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٨احمد ص1ح محمود عبدالعال٩٩١٣٦٨ ٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٦احمد طارق حسين محمد٩٩٢٧٦ ٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/١٦احمد عادل حسين حسن١٩٧٤٣ ٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٤احمد عادل مصطفى السيد الحامولى١٢٣٧٥ ٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٩احمد عبدالتواب راشد شعيب٥٢٠٠ ٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١احمد عبدالحميد احمد محمد٢٣٢٨١ ٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٠احمد عبدالفتاح السعيد عباس١٠٧٨٨ ٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١احمد عبدالفضيل عيد ابراھيم٢٥٠٦٣ ٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/١٢احمد عبد' السيد محمد تاج٨١٩٦٤٤ ٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٢٤احمد عبدالمنعم على سليمان٨٧٩٣٩ ٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١احمد عبدالھادى ابوزيد٢٠٠٦٦ ٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٣احمد عصام الدين يوسف على يوسف١٧٦٣١ ٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٨احمد ع1ء حسن محمود٩١٣٠ ٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١احمد ع1ء عباده اسماعيل٦٢٦٧ ٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٣٠احمد غريب دياب عبد'١٠١٩٢ ٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/٠٦احمد غريب عبداللطيف محمد٩٩٣٠٦ ٤٠
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٠احمد فتحى عبدالستار على سحيم٨١٣٤٦ ٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٥احمد فرج محمد خليفه٨٤٣٧٢ ٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/١١احمد محمد ابوالمجد يوسف٦٤٠٤ ٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/١٦احمد محمد احمد محمد موسى٢٣٥٧٨ ٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٥احمد محمد السيد حميد اونجا٥٧٧٥ ٤٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٠احمد محمد حسن احمد٨٤١٧٥ ٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠٣احمد محمد حسن العدوى١٤٣٥٧ ٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٢احمد محمد حسين كامل ابراھيم١٨١٤٤ ٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٢احمد محمد سعد عبدالعزيز٢٠٠٦٨ ٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٤احمد محمد صالح احمد٥٤١٧ ٥٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/١٨احمد محمد عبدالحكيم احمد ربيع٢٤٥١٧ ٥١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٥احمد محمد عبد' الغريب١٣٦٤ ٥٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٤احمد محمد عبدالمقصود عطيه٢٥٠٠٣ ٥٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١٠احمد محمد ع1ء الدين حسن٦٠٢٣ ٥٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١احمد محمد كامل على شحاته٢١٠٦٣ ٥٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٢٨احمد محمد نجيب بيومى٨٣٧٩١ ٥٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١١/١١احمد محمود عبدالمقصود امين١٥٢٠٣ ٥٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٣احمد مدحت محمود السيد ربيع٥٧٧٦ ٥٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢٨احمد نادر احمد فؤاد١٩٧١٨ ٥٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/١٢احمد ھشام رياض محمد١٧٠٦٨ ٦٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٠١احمد يسرى عبدالرحمن احمد١٠٠٣٩ ٦١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١١اروى مبارك ابوالحسن بركات٨٠٢٠ ٦٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٣اسامه جابر السيد احمد٢٢٢٥٨ ٦٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٥اسامه خالد عطيه نادى٨١٧٥٣٥ ٦٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/١٤اسامه صموئيل نصيف غالى٦٢٧٠ ٦٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٤اسامه غريب عبدالرازق مصطفى٣٣٦١ ٦٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/١٥اسامه محمد محمد خليل٨٤٦٦٥ ٦٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٢٨اسراء حسن عبدالغنى محمد١٠٦٠٧ ٦٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣اسراء خالد محمد بدرى١٠٠٤٤ ٦٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٠٢اسراء محمد حماد عبدالمعطى متولى٦٨٩٥ ٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٤اسراء محمد عبدالرازق محسن حسب النبى٢٢١٦٣ ٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٠اسراء محمد محمود حنفى احمد١٢٤٦٥ ٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٦اس1م احمد عبد' حسن٧٩٩٦ ٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠٢اس1م جمعه حسين محمد٨٤٣٨٧ ٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٥اس1م حسن السيد محمد خليل٨٢٤٢٢٦ ٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤اس1م شريف محمد محمد اGلفى٨١٦٢٧ ٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/٠٤اس1م شريف محمد محمود اGلفى١٦٢٧ ٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٨اس1م ص1ح محمود عامر١٠٨٩٥ ٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٧اس1م عبده عبدالمبدئ محمد٢١٥٤١ ٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/١٥اس1م محمد احمد على٢٥٢٥٩ ٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٣٠اس1م محمد عثمان عبدال1ه١٠٥٧٧ ٨١
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٦اس1م محمد محمود٥٢٧١ ٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٤اس1م مرسى عوض مرسى الشلقانى٨٧١٧٣ ٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١١اس1م نصر احمد محمود٨٧٢٠٥ ٨٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٨اس1م ھشام مدبولى اسماعيل٨١٧١٨١ ٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٢٥اسماء ابراھيم محمد حمزه١٢٠٧ ٨٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١اسماء احمد حسن على١٢١٨٨ ٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٨اسماء صبرى محمد متولى٤٩١٥ ٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٣اسماء صديق محمد على٤٩١٧ ٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٥اسماء ص1ح يوسف احمد٤٠٢١ ٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٢اسماء عبدالناصر سيد فرغلى٨٨٤٤٩ ٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٩اسماء فوزى سيد عبدالرحيم٢٥٠٣٧ ٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٥اسماء محمد احمد خليل١٢٣٧٤ ٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠٥اسماء ناصر محمد محمود١٢٥٦٦ ٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٨اسماعيل درويش اسماعيل محمود٨١٦٩١٨ ٩٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٧اشرف احمد فتحى احمد١٩٠٣١ ٩٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٧اشرف عبدال1ه محمد محمود٦٣٧٥ ٩٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٧اGء عاطف عبدالعزيز ابراھيم١٤٢٩٢ ٩٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٩السيد احمد السيد المغربى٢١٠٨٣ ٩٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٩السيد عادل السيد على٨٢٠٥٨٦ ١٠٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١السيد عبدالرحمن السيد الدمنھورى٤٢٩٥ ١٠١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٩الشيماء احمد امين اسماعيل١٧٣٥٨ ١٠٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠٨الشيماء سيد محمد محمد الجرف٨٨٧٢٨ ١٠٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١١المحفوظ سعيد محمود يوسف١٨٦٤٢ ١٠٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٩امانى احمد محمد امين٩٢٥٦٠١ ١٠٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٥امانى سمير عبدالعزيز٨١٢٧٢ ١٠٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠١امانى عباس احمد محمد بدوى٥٢١٣ ١٠٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٥امجد محمد محمود عبد'١٠١٧٩ ١٠٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٥امل سيد عبدالفتاح احمد الطوخى١١٦٤ ١٠٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٤امنيه ابوالحمد محمد٩١٧٦١١ ١١٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/٠٥امنيه السيد مسعد على العراقى١٢٤٠٥ ١١١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٧امنيه جمال الدين عاى حسن بكر٨٢٠٥٨٧ ١١٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٠امنيه حسين ابوالوفا احمد١٠٣٥٦ ١١٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠١امنيه مصطفى محمد احمد٨٨٨٦٣ ١١٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/١٢امير ص1ح السيد مرسى٢٥٠٨٧ ١١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/١٦اميره احمد عبدالواحد محمود١٣٥٨ ١١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/١٧اميره حسين احمد احمد محمد١٦٦٠٢ ١١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٣اميره رمضان بشير على١٢٢٧٤ ١١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/٠٤اميره شوقى كمال٩١٤٠ ١١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٨اميره شوقى كمال٩١٧٦١٧ ١٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٦اميره عيد على عبد'٧٠٢٥ ١٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٧اميره محمد امين حنفى٨٩٩٨ ١٢٢
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١١اميره ھاشم عطيه ' عبد'١٠٩٧٢ ١٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٧انا سيمون عادل فھمى٢٠٠٤٨ ١٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥انجى حامد محمد محمد السخيلى١١٠٢٤ ١٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٥اندرو عاطف تين قرياقوس٨٢٤١٢٥ ١٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٠٧ايات حمدان مازن٩١٧٦٠٦ ١٢٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٣ايات سعيد قطقاط امبابى٨١٦٩١٧ ١٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٩ايرينى اسكندر عبدالم1ك سمعان٩٨٤٧٠ ١٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/٠٧ايمان احمد فؤاد محمد٩٥٠٦ ١٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/١٣ايمان صبرى محمد المتولى٤٩١٦ ١٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٢٣ايمان على دكرونى حسن٨٢٠٥٤٨ ١٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٧ايمان مصطفى محمد عطا'١٢٤٠١ ١٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/٠١ايمن سعد السيد عبده جوده٨٨٧١٠ ١٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٢٤ايناس غريب يسن الصغير١٧٠٦٩ ١٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٢ايه ابراھيم على مصطفى٨٩٤٣٥ ١٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١ايه ' مصطفى ابوالليف محمدين١٧٠٧٠ ١٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٣ايه ع1ء عبدالحميد غريب١٠٦٠٤ ١٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٩باسم عصام الدين رشوان مامون٨١٨٨٣ ١٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢بسمه احمد جابر احمد٦٥٨١ ١٤٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٦بسنت رافت راضى توفيق٨٣٨٦٩ ١٤١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٦بسنت ص1ح محمد ابراھيم ھنداوى٩١٠٠٣ ١٤٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٧بسنت محمود طه ابراھيم حمزه٨٥٦١٦ ١٤٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٣١ب1ل ھشام مدبولى اسماعيل٨١٧١٨٣ ١٤٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠٥بوG بدر صديق راغب٨٨٢٧١ ١٤٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٢بيشوى جمال راتب مملوك١٠١١٩ ١٤٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٢بيشوى سمير شوقى داود٨١٢٩٩ ١٤٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/١٤ترندل عادل محمود حسن علبه١١١٩٠ ١٤٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٣١توفيق عبدالرحمن توفيق عبدالرحمن١٠٩٤٩ ١٤٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٩جرمين جرجس عطا ' سيدھم٢٢٠١٣ ١٥٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٠٣حاتم فاخر فتحى بيومى١٨٩٧٢ ١٥١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٥حسام حسن ابوالمجد ھاشم١١١٨١ ١٥٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٠حسام حسن محمد حسين٢٠٠٨٤ ١٥٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٠١حسام محمد عبدالنبى٣٤٧٢ ١٥٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٥حسن احمد عبدالرازق احمد٨٧٩١٣ ١٥٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٩حسن مجدى مصطفى مصطفى٨٢٠٥٥١ ١٥٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/١٦حسن محمد احمد عبدالعال٢٥٩٦ ١٥٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٥حسناء محمد عبدالحكيم محمود٢٥٠٩١ ١٥٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٧حسين عادل حسين حسن١٩٧٤٥ ١٥٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٢حسين محمد حسين عبدالرحمن٧٨٧٢ ١٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١حماده محمد عبدالرؤوف عبد'٢٣٠٨٢ ١٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٠٤حمدى رفعت عبدالفتاح غيطاس٦٨٥٤ ١٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٧خالد عطيه محمد ابراھيم٨٨٣٣٧ ١٦٣

٢٠١٦/٠١/٣١السويس Page ٥ of  ١٤



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/٠١خالد محمد رياض ابراھيم٨١٤٨٦ ١٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/١٣خلود اسماعيل محمد على بركات١٠٦٧٥ ١٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٢١دعاء عبد' جودده عطيه٢٩٢٤ ١٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١دعاء عصام عبدالكريم ابراھيم٢٢١٦٢ ١٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٦دعاء على عبدالحليم جمعه١٧٢٨٩ ١٦٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٠٨دعاء محمد حافظ عموده٨٤٧٤٣ ١٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١١دعاء مصطفى امين على حامد١٥٨١٤ ١٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٠دينا احمد ناجى محمد٢٦٦٠١ ١٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٢٧دينا نادر ابراھيم حمزه٨١٨١٥٧ ١٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/٠٢رامى محمد عبدالرحمن محمد سالم٣٥٥٨ ١٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٠١رانا نادر عصمت امام شاھين١٨١٤١ ١٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٠٧رانيا شحات محمد شحات١٣١٧٥ ١٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٨رحمه صابر على اسماعيل٨٤٧٧ ١٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/١٦رشا خالد ابراھيم احمد٥٤٤٥ ١٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٢٤رشا صابر سيد عبد'١٥٧١٢ ١٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٤رشوان طه حافظ محمد٨١٩٦٧٦ ١٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٣رضا فاروق عبدالعليم ابوطالب١٨٠٣٩ ١٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠١رضوى سعيد محمود على٩٩٩٩٢٥٢ ١٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٤رضوى محمد احمد حسين الھوارى٩١٩٠ ١٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٠رضوى محمود السيد ياسين الديدى١٩٠٩٣ ١٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٠١رمضان احمد حسن١٦٥٣٨ ١٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/٠٥روان عبدالناصر عيسى ابوالمجد١٤٢١١ ١٨٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٦ريمون رضا رشيد عجبان٨١٥٩١١ ١٨٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١ريھام بصرى عكاشه بصرى٢٥٠١١ ١٨٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢١ريھام فاروق حسن خليل١٤٢٤٩ ١٨٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٧زھراء ناجى محمد حسن٨٠٤٣ ١٨٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/١٨زينب محمد عبدالجليل محمد١٣١٥٤ ١٩٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٩زينب محمد عبدالرؤوف على٨٢٧٠٠٣ ١٩١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٢٣ساره احمد ابوالمجد محمد١٩٠٨٨ ١٩٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٦ساره احمد حسين احمد٢٣٣٧ ١٩٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٣٠ساره السيد ابراھيم سالم خاطر٢٦٠٩٨ ١٩٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٢٣ساره خالد احمد٢٢١١٧ ١٩٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٥/١٤ساره سالم فھمى سعد١٢٤٦٤ ١٩٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠٩ساره سعيد سعد زكى١١١٠٥ ١٩٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٥ساره على حنفى محمود شلبى٨١٥٨٧٣ ١٩٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٠١ساره فايز نسيم زكى١٠٢٠٣ ١٩٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/١٢ساره محمد حسين حسن البصيلى٦٨٨٧ ٢٠٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٣١ساره محمد طاھر احمد قاسم٨١١٠٨٨ ٢٠١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٨ساره نبيل محمود عبدالرحيم١١١٨٣ ٢٠٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٩سالي الحسين محمود محمد السيد٩٣٦٣ ٢٠٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٧سالى السيد عبدالفتاح٨١١٢٧١ ٢٠٤
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٧٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٤سالى ص1ح سيد برعى١٨١٤٥ ٢٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٩سالى محمد ابوالمجد احمد١١٣٣٨ ٢٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٢٩سامح حسين محمد سليم كرم١٩٤٢ ٢٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٦/٠٤ساميه احمد محمود احمد٨٨٧٣٧ ٢٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٥سحر حسن اسماعيل عيد٨٩٤٠٠ ٢٠٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٣سعاد مجدى سعيد٨٨٩٤٧ ٢١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٠سعديه محمد عبدالروؤف عبد'٢٣٠٨٦ ٢١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٧سلفانا عماد سعد جرب٨١١٠٨٩ ٢١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/١٢سماء احمد غريب احمد١٥٢٠٥ ٢١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٨سماح فتحى عبدالرحمن السيد٨١٥٩٣٣ ٢١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٤سماح محمود عباس٨٢٢١٥ ٢١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١سمر احمد حسن على٨١٥٩٣٤ ٢١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٢/١٤سمر بيومى يوسف احمد مصطفى٢٥٠٩٨ ٢١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٩سمر حامد سليمان على سليمان١٢٤٦٩ ٢١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٣سمر سعيد عبدالجولد ابراھيم١٢٥١٤ ٢١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٢سمر سيد عطا ' لبيب على٨٣٨٧٠ ٢٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٠٣سمر عادل س1م عبيد٩٩٢٥٧ ٢٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٠١سمر ع1ء عبدالعزيز عبدالمجيد٩٩٢٧٨ ٢٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠٥سمر محمد فكرى محمد٨٩٩٩ ٢٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٠٦سميه جمال عبد' احمد٨١٤١٨٣ ٢٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٢٨سھى احمد محمد احمد٢٦١١٨ ٢٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٨سھير حسن محمد قناوى٤٨٠٠ ٢٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٢/٢٢سيد ابراھيم محمد صالح ابو النعمان١٨٦٣٠ ٢٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٤سيد محمد سيد محمد١٠٥٧٩ ٢٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/١٥شروق رفاعى السيد محمد رفاعى٢٥٣٤٢ ٢٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٤شريف سعد ح1وه العربى الشاعر٢٦٤٢ ٢٣٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٦شريھان احمد عباس محمد عيسى١٥٦٤٦ ٢٣١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠١شيرى عبدالم1ك راضى جرجس٨١٤١٣٦ ٢٣٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠١شيرين السيد محمد على١٨١٤٣ ٢٣٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٥شيماء السيد البدوى احمد حسن على١٠٦٧٨ ٢٣٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠٨شيماء سيد محمد عبدالجواد٨١٤١٤٠ ٢٣٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢١شيماء على عبدالفتاح٨١٩٦٧٧ ٢٣٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٢شيماء محمد ربيع خليفه عبدالمجيد١٩٩١ ٢٣٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠١صالح حسن على محمد٢٥٠٩٠ ٢٣٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٠صدام حسين عباس عمر٨٢٥١٦٩ ٢٣٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/٢٢ص1ح يوسف محمد يوسف٢٦٥٨٨ ٢٤٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/١٠ضحى مجدى محمد عيد محمد٨٧٩٠١ ٢٤١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١طارق محمود السيد عبدالرحمن٩٩٢٨٥ ٢٤٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٠٥طارق محمود عاشور ابوالع٨٢٠١٠١1 ٢٤٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٤/٢٢عادل على محمد شاھين٢٥٢٢٤ ٢٤٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢٩عادل محمود احمد محمد٨٢١٩٣ ٢٤٥

٢٠١٦/٠١/٣١السويس Page ٧ of  ١٤



توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١عبد الرحيم محمد عبد الرحيم احمد٢٥٥٩٦ ٢٤٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/٢٦عبدالرحمن خالد يوسف ابراھيم فوزى٨١٠٨٤٨ ٢٤٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦عبدالرحمن قاھر حسان٢٦٩٤ ٢٤٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٢١عبدالسيد عبدالعزيز الشافعى٨٨٩١٠ ٢٤٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/١٥عبد' احمد شاذلى حسن٢٤٥٧ ٢٥٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/١٢عبد' خيرى عبدالعظيم ابراھيم٨١٠٨٣٦ ٢٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٣عبد' سعد عبد' محمد٨٧١٠٧ ٢٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٣٠عثمان عبدالكريم عثمان محمود٨١٨١٦٦ ٢٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٥/٢٦ع1ء الدين محمد على نصر الدين٨٥٦٥٥١ ٢٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٤/٢٤على ابراھيم الدسوقى على حسين١٥٢١٧ ٢٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/١٠على عبدالحميد على نور الدين٣١٥٤ ٢٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٢/٢٣على محمد امين احمد على٨١٦٩٠٨ ٢٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢٣علياء كمال اسماعيل احمد٢٣٤٤ ٢٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨عمر احمد امين اسماعيل١٧٣٥٧ ٢٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/١٧عمر السيد على يوسف٥٤١٨ ٢٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٥عمر مصطفى محمد احمد٨٨٨٦٢ ٢٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٤عمرو احمد على السيد٨٢٢٩٦ ٢٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٩عمرو حسن محمد٢٢١١٣ ٢٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤عمرو عبدالمحسن على احمد١٧٥٨٧ ٢٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٤عھد محمد عمر احمد محمد١٢٥٩٨ ٢٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١غاده بخيت محمد السيد٨٩٠٠٠ ٢٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٨غريب عبد' على احمد٩٦٧٨ ٢٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٥فادى عصام ميشيل٨٣٩١٦ ٢٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٥فاطمه الزھراء عبد' سليمان محمد Gشين٢٥٠٨٩ ٢٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/١٣فاطمه رشدى عبدالحميد٦٥٥٢ ٢٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٣٠فيبى ع1ء رزق خليل٢٥٢٢٩ ٢٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١فيوليت فلورنس بولس صليب٨١٤١٤١ ٢٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٩كرستينا جورج وليم١٣١٢٧ ٢٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠١كريستين جرجس جاد موسى٢٤٠٦٨ ٢٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٢كريستينه مجدى كامل ميخائيل٢٥٩٩ ٢٧٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٦/٢٣كريم ثابت محمد عبدالعزيز١٠٧٤٤ ٢٧٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٢٥كريم جمال حسين عبدالحميد٦٢٨٧ ٢٧٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٨كريم عبدالناصر محمد جبريل٢٢٠٨٦ ٢٧٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠٢كريم فرج عبدالعال حسين٨٣٨٥٣ ٢٧٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦كريم محمد شحات محمود١٠٤٤٢ ٢٨٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٧لمياء محمد عبدالحميد عبدالحافظ٢٥٠٨٥ ٢٨١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٥ماجد مبارك زاھى مبارك٨١٥٨٠ ٢٨٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٠٦ماجى محمود ابراھيم احمد٩٩٣٠٤ ٢٨٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٠٧مادونا جورج وليم صادق١١١٦٤ ٢٨٤

١٧٣٨٣Mمن ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٨/٢٦ماركو موريس جرجس غب ٢٨٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/١٤مارينا داوود فرج اسكندر١١٢١٥ ٢٨٦
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٣/٢١مارينا سمير شوقى داود٨١٣٠١ ٢٨٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٢محسن حمد طارق ص1ح الدين١١٥٦ ٢٨٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٢٧محسن محمود محمد مسعود٨١٤٨٥ ٢٨٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٥محمد احمد السيد عبده عبدالمقصود٢٥٠١٠٠ ٢٩٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/٠١محمد احمد بكرى مصطفى١٧٧١ ٢٩١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٢/٠٢محمد احمد عبدالس1م عبدالعال٤٩٥٢ ٢٩٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١٠/٠١محمد احمد عبدربه احمد٨٢٥٤٨٨ ٢٩٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/٠١محمد احمد محمد ابراھيم١٢٣٥٧ ٢٩٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٠٧محمد احمد مصطفى عبدالراضي٨٨٨٣١٨ ٢٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٧محمد احمد مصطفى محمد٨١٠٨٤٥ ٢٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٢محمد اسامه احمد على المغربى٢٢٦٠٥ ٢٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٢محمد اسماعيل محمد على٢١٣٧ ٢٩٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٠محمد اشرف محمود على٨٨١١٥ ٢٩٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٢٣محمد اشرف محمود على٨٨١١٦ ٣٠٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٠١محمد السيد احمد٩١٧٦١٤ ٣٠١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢محمد السيد محمد الصغير ابراھيم١٦٦٣٢ ٣٠٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٢٤محمد امام السمان عبدالراضى١٧٣٣٥ ٣٠٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٠١محمد امين رياض ابراھيم٨٨٤١٩ ٣٠٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٥محمد انصارى عبدالرحيم مصطفى٨٨٤٣٩ ٣٠٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١٣محمد ب1ل محمود احمد٢٣٥٧٧ ٣٠٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٤محمد جمال عابدين عبدالباقى١٩٩٢ ٣٠٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٢٧محمد جمال محمد رفاعى٨٢٢٦٦ ٣٠٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٥محمد جمال محمود حسن٢٥٢١٧ ٣٠٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٠١محمد حسن ابوالحمد ھاشم١١١٨٧ ٣١٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٦محمد حسن السيد احمد حواله٢٢٠١٤ ٣١١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٠محمد حسن عبد' عبدالراضى٢٢٢٧٦ ٣١٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٢٨محمد حماده محمود محمد٢٤٢٦٠ ٣١٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/١٩محمد خالد السيد عبدالمجيد٨١٨٥٠ ٣١٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٢٥محمد دياب ج1ل دياب٨٠٢٨ ٣١٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٧محمد راضى عبدالجابر عبدالظاھر٢٠٠٤٥ ٣١٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/٠٧محمد رمضان السيد محمود١٥٢٣١ ٣١٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٥محمد سالم يس عيد السيد٢٢٢٦٦ ٣١٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/٠٧محمد سعيد احمد عطيه٢٦٦٣٥ ٣١٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٠٤محمد سليم الشحات سليم٢٥٠٢٨ ٣٢٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/١٧محمد سليمان حسن مبروك١٢٠٣ ٣٢١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١١محمد سيد احمد محجوب احمد٢١١٣٣ ٣٢٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/١٧محمد سيد محمد عبدالجواد٢١٠٨١ ٣٢٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٧محمد شحاته محمد سليم١٤٢٩٤ ٣٢٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمد صابر بربرى٨٥٢٠ ٣٢٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/٢٥محمد صابر صبحى محمد٨٩٠٤١ ٣٢٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٢٦محمد عباس محمد حامد١٩٩٠ ٣٢٧
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من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/١٢محمد عبدالغنى عبدالفتاح حسن على دھشان١٠٧٩٠ ٣٢٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٦/١٧محمد عبدالمنعم حسن اسماعيل٥٧٩٨ ٣٢٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١٠/١٣محمد عبدالھادى ابوزيد٢٠٠٦٧ ٣٣٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٢١محمد عثمان كامل عثمان٢٦٠٨٤ ٣٣١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠محمد عثمان محمود نور الدين٨٩٠٧٥ ٣٣٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/٠١محمد عطاN حسانى١٠٥٠١ ٣٣٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٤/٢٤محمد عكاشه عبدالحميد سليم١٧٥٥٢ ٣٣٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٩محمد ع1ء الدين على عبدالعزيز١٣٦٠ ٣٣٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٣/٠١محمد على حسن عويضه٨٨٣٩٩ ٣٣٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/١٢محمد عيد غريب عبدالراضى٨٣٣٠٣ ٣٣٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٣/٠٧محمد غريب عبادى عبدالنبي٨٧٢٩٧ ٣٣٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩محمد غريب يوسف على٤٤٤٦ ٣٣٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٥/٠٩محمد فؤاد محمد السيد محمد٨٧٠٩٥ ٣٤٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٦محمد مجدى عبدالحميد٨١٢٧١ ٣٤١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥محمد مجدى كامل سعد٨٤٢٢٠ ٣٤٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٦/٢٧محمد محمد السيد احمد حواله٨٢٥٤٦٧ ٣٤٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/٠٥محمد محمد حمدى ابوزيد٢١٣٨ ٣٤٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٠٧محمد محمد ص1ح الدين فوزى١٩٥١ ٣٤٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٣محمد محمد عبدالعليم السيد٢٢٢٩٨ ٣٤٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠٥محمد محمود ابراھيم احمد٩١٦٣٨٣ ٣٤٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٣محمد محمود السيد محمد١٦٥٩٢ ٣٤٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/١٦محمد محمود صديق يوسف٨٤٥٢ ٣٤٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/١١محمد محمود محمد محمود٦٠٢٢ ٣٥٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٩محمد محمود يوسف احمد١٨٦٧٤ ٣٥١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٨محمد محى الدين عثمان نور الدين٨٢١٠٣٧ ٣٥٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٨/١٤محمد مصطفى حماده احمد٢٣٠٨٥ ٣٥٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢١محمد نبيل محمد محى الدين المھدى٨٨١١١ ٣٥٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠١محمد نصر احمد حسين٤٩٤٩ ٣٥٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/١٦محمد نور الدين محمد سليمان٢١٥٥٦ ٣٥٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٦/١٣محمد يحيى محمد المدبولى١٠١٧٢ ٣٥٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٧محمد يوسف لطفى يوسف٨١٢٥٦ ٣٥٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٢/٠٩محمود ابراھيم منصور محمد٩٢٠٦٠٧ ٣٥٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٠١محمود احمد سعد الدين عبدال1ه١٥٧٠١ ٣٦٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١محمود احمد طاھر طاھر٩١٢٦ ٣٦١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠١محمود احمد يحى محمد٨١٨١٦٣ ٣٦٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١١/٠١محمود السعيد محمود عبدالدايم١٦٨٦١ ٣٦٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٠١محمود السيد محمد الحافظ عبدالرحمن٩٥٨٧ ٣٦٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٣٠محمود جمال طاھر عبادى٤٩٣٤ ٣٦٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٧محمود حسام الدين محمد٨٢٧٠٠٤ ٣٦٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/١٩محمود حسن على مصطفى٦٥٨٦ ٣٦٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٨/١٠محمود حسين عبدالرحيم محمد٨٧٩٠٠ ٣٦٨
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من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/١٧محمود حسين نظمى محمود٤٤٢٣ ٣٦٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٠٩محمود راشد محمد على راشد١٢١٦ ٣٧٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠٤محمود سمير محمود حسين٢٣٢٦ ٣٧١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٠٦محمود سيد احمد عبدالرحيم٢١٥٧٣ ٣٧٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/١١/٠٣محمود عزالدين عبدالعزيز عبدالمنعم زھران٨٢٥١٥٢ ٣٧٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٣محمود فقى عبدالحميد طه٢٥٠٢٧ ٣٧٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٢٨محمود محمد حلمى رشيدى٨١٩٥٦٨ ٣٧٥

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٢٤محمود محمد عامر محمود٨٨٨٨٨ ٣٧٦

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٥محمود محمد عبدالمنعم محمد٢٦٠٧٩ ٣٧٧

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٢محمود مختار عبدالستار غريب٨١٥٢٠ ٣٧٨

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٧/٢٧محمود مصطفى عبدالحافظ محمد١٧٣٣٩ ٣٧٩

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/١٧محمود يوسف طه قناوى١٨٥٨٤ ٣٨٠

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مروه احمد محمد عبد'١٢٢٧١ ٣٨١

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٣٠مروه احمد مدنى ابراھيم١٥٢٣٣ ٣٨٢

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٧مروه سمير محمد مصطفى٤٢٨٩ ٣٨٣

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠١مروه ص1ح على عبدالرحمن١٨٩٧٥ ٣٨٤

من ٠٣:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/١٨٠٤:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢٢مروه على مھنى١٦٨٥٣ ٣٨٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠٢مروه ناصر محمد محمود١٢٥٦٧ ٣٨٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/٠٦مريم اسناسيوس ظريف عبدالملك٩٢٠٦١٢ ٣٨٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠١مريم جمال محمد مبارك١١١٨٥ ٣٨٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠١/٢١مريم نبيل فھمى فريد ميخائيل٩٥٩٤ ٣٨٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مصطفى احمد فؤاد محمد٨٢٠٥٨٥ ٣٩٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٧/١٩مصطفى اسماعيل على عبدالفتاح٢١٠٨٢ ٣٩١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١مصطفى جمال ياسين محمد٧٨٧٤ ٣٩٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/٢٢مصطفى حسن السيد محمد١٥٢٣٤ ٣٩٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٢/١٨مصطفى حسن محمد١٥٢٢٧ ٣٩٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/٠٥مصطفى صابر يوسف محمد١٢٦٥٣ ٣٩٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/١٥مصطفى كمال عبدالقادر السيد٨٣٧٣٠ ٣٩٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٢٦مصطفى محمد احمد شحاته١٢٦٥١ ٣٩٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٥/٠٦مصطفى محمد السيد برھام٩٢٢١ ٣٩٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٥مصطفى محمد سعيد دسوقى٨١٧٥٣٦ ٣٩٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٠/٠١مصطفى محمد على حسين٢٥٠٨٤ ٤٠٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٩مصطفى محمد مصطفى السيد٤٨٩٤ ٤٠١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٠/٠٣مصطفى محمود احمد محمود٨١٢٧٠ ٤٠٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٨/٠٣مصطفى محمود خليفه محمود حسن٨١٥٢١ ٤٠٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠١/١١مصطفى يوسف الشاذلى محمد١٩٩٣ ٤٠٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٢/١٤مطيعه عبدالوھاب احمد حامد١٢٦٠٦ ٤٠٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٩/١٠م1ك ھرفى حكيم١٨٥٠٣ ٤٠٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/٣٠منار ابراھيم جوده٥٢٦٣ ٤٠٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٦منار جمعه على دھب٢٤٥٧٢ ٤٠٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/١١/٠٣منار خميس صابر مصيلحى٨٢٠٥٠٦ ٤٠٩
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من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٥منار مانا ابراھيم السيد عبدالرحمن٣٠٣٥ ٤١٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/١٨منار محمد مصطفى١٦٥٣٤ ٤١١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٥/١٦منه ' احمد فھمى على٧٠٣٢ ٤١٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٧/٠٧منه ' ص1ح نجم الدين محمد٨٩٤٢٨ ٤١٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠٢/٢١منه ' فاضل عبد' احمد٨٥٨٨٦ ٤١٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠٣منه ' محمد عصمت٥٣١٨ ٤١٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٩/٢٥منى ابراھيم محمود عبدالرحيم١٢٦٢٨ ٤١٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/١٢منى جابر كامل محمد عبدالكريم٩٣٣٧ ٤١٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١منى محمود عبدالباقى ابراھيم٨٨٥٨٤ ٤١٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٦مھا ابراھيم عبدالس1م٢٦١١٩ ٤١٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١١/٢٦مھا ابراھيم عبدالس1م محمد١٨٠١٦ ٤٢٠

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١مھا عبدالفتاح محمد صالح٢٥٤٠٣ ٤٢١

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/٠٥مھا محمد تھامى عثمان كي1نى١٤٢٧٤ ٤٢٢

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠١/٢١مى احمد محمود محمد١٤٢٨٦ ٤٢٣

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/٢٥مى حسن عباس محمد١٥٢٠٦ ٤٢٤

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠١/٢٦مى حسن محمد ابو اGنوار١٥٢٣٠ ٤٢٥

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢١مى طارق محمود حمدى بكر٢٢٠٦٢ ٤٢٦

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/٢١مى على عباس على صقر٨٤٧٨ ٤٢٧

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٣/١٤مى محمد محمد خضيرى١٨٥٦٨ ٤٢٨

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١١/٠٤مى نصر الدين سليمان محمد عويضه١١٣٣٧ ٤٢٩

من ٠٩:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٠:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٢١مينا اوميل فكرى اسكندر٢٢٢٨٤ ٤٣٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٩/١٢مينا جرجس قدرى جرجس١٠٢٣٠ ٤٣١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٣/١٢مينا ص1ح عطيه بشاره٢٣٥٤٠ ٤٣٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٢/٠٤مينا مريد شنود سرجيوس٢٠٦١٠ ٤٣٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٥/٠٩مينا نجدى اسكندر فلتس٨٧٨٠٦ ٤٣٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٠ناريمان بدوى محمد بدوى٢٣١٦٠ ٤٣٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٣/٠٩ناريمان على السيد٢٥٢١٢ ٤٣٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٨نج1ء فتحى عبدالعال٨٥٢١ ٤٣٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١١/١٥ندى سمير السيد البدوى على الم1ح١٧٢٨٤ ٤٣٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٩ندى ع1ء محمد عواد٨٢٥١٤٨ ٤٣٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٠نرمين احمد محمد عيد عطيه٢١٥٠٧ ٤٤٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/١٠نرمين السيد عبدالفتاح٨١١٢٧٠ ٤٤١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٤/٠٢نرمين مكرم شاكر موسى٨٣٩١٤ ٤٤٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٨/١٤نرمين نبيل عزت حبيب٨٥٩٩٤ ٤٤٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/١٠نرمين يوسف زكى ثان٨٤٦٨ ٤٤٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٧نزيه وجيه نزيه جورجى٢٠٠١٠ ٤٤٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٤/٢٤نسمه محمود محمد محمد عرفات١٢٣٦٨ ٤٤٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/١٣نسمه يسرى سعيد عبد' حميد٨٧٤٩ ٤٤٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٧/٠١نھاد عبدالصمد احمد١٦٥١٠ ٤٤٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠٤نھال جمال محمد ع1م٩١١٠٢٥ ٤٤٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/٠٧نھال حسن عبدالرحيم محمود١١٢١٧ ٤٥٠
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من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٢/٠١نھال عبدالحليم عبدالحليم١٠٤١٥ ٤٥١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٩/٢٠نھله محمد عبدالفتاح حافظ الصيرفى٢٥٩٧ ٤٥٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/١٣نھى محمود فكرى حسن١٣١٧٢ ٤٥٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠١/٠١نھى ممدوح حسن محمود صالحين١٤٢٧٣ ٤٥٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/٢٢نوال صالح السيد صالح٣٠٣٤ ٤٥٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/١٢/٠٤نوران ابراھيم عبده ابراھيم ادريس١٥٢٧٦ ٤٥٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٢٨نوران احمد سيد محمد الشيمى١٩٠٩٥ ٤٥٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٦/٠١نوران رموزى محمد٨٥٠٦ ٤٥٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٩/١٤نوران على حسن عبدالكريم٨٥٨٧٨ ٤٥٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠١/٠١نورھان حسين محمود محمد٨١٧٤٠٩ ٤٦٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/٠٦نورھان على حسن حسانين صالح٧٨٦٩ ٤٦١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٨/١٦نورھان نور الدين فاروق١٩٧٤٦ ٤٦٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/١٠/٠١نورھان يسرى محمد محمد مرسى٨١٤١٨٢ ٤٦٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٧نيرمين سعد لمعى١٥٩٥٤ ٤٦٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/١٠/٢٠ھانى تدرى شفيق عبدالم1ك٣٥٨٨ ٤٦٥

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٨ھايدى عصام عبدالعزيز حسنين مصطفى٨١٧١٨٢ ٤٦٦

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٤/٠٧ھبه احمد محمود فراج١٥٧١٥ ٤٦٧

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٩/١٨ھبه ' حسن عبدالعال حسن١٨٣٠٤ ٤٦٨

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/٠٦/٢٥ھبه ' غريب عبدالحليم ابوسريع مسعود٨٣٣٤٢ ٤٦٩

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٥/٢٧ھبه ' محمد ابراھيم احمد٦٤٠٢ ٤٧٠

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠١/١٠ھبه حسنى محمد محمد٦٩٧٢ ٤٧١

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١١/٢٥ھبه ص1ح الدين على الدرديرى٢٥٥٧٥ ٤٧٢

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٥/١٤ھدى اسماعيل يوسف على١٧٦٣٣ ٤٧٣

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٠٦ھدير ابراھيم مھران محمد٣٥٦٣ ٤٧٤

من ١١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١١٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩١/١٠/١٢ھدير محمد شحاته محمود٢٨٢١٧ ٤٧٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/١٢/٠٣ھناء حمزه حسن حسن شلبايه٨٢٠٥٥٣ ٤٧٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٩/٠٢ھند السيد محمد شعبان٦٤٠٠ ٤٧٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٤/١٧ھند حسن كامل محمد صدقه١٧٧٨٥ ٤٧٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٧/٠٨/٢٣ھند عبدالواحد عبداللطيف١٩٧٤٤ ٤٧٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠١/١٧ھند مجدى على على النجدى١٢٥٦٥ ٤٨٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٩/٠١ھيام عيد عبد' السيد١١٠٢٨ ٤٨١

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٦/٠٣/٣٠وئام سعد السيد١٦٥٤٨ ٤٨٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٠٢وائل احمد ابو الوفا٢٢٢٦٨ ٤٨٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٢/٢١وفاء عبداللطيف محروس السيد يوسف٨٤٧١١ ٤٨٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٢/٠١وGء سمير محمد قاسم٨٨٦٣٧ ٤٨٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٥/١٢/١٤وليد عبدالفتاح حسين٨٨٨٩٨ ٤٨٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٧/٢٧وليد متولى السيد عبدالغنى٧٩٥٢ ٤٨٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٣/٠٣/٢٥يارا حمدى عكاشه٩١٢٦٥٩ ٤٨٨

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٠يارا كمال منير قرياقوص٢٠١٢٢ ٤٨٩

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٧/٢٨ياسر فاروق منصور متولى٨٢٢٦ ٤٩٠

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٧/١٤ياسر محمود جاد ' قناوى٨٢١٥٠ ٤٩١
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توقيت ا�ختبارتاريخ ا�ختبارمكان ا�ختبارتاريخ المي�دا�سمكود المتقدمم

ش سعد زغلول من ش المشرق - برج الخليل - بورسعيد اوراسكوم للتدريب 

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٠/٠٦/٢٠ياسمين السيد على احمد بدير١٥٢٠٤ ٤٩٢

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٢/٢٢ياسمين محمد غريب احمد عياط٨٨٣٩٣ ٤٩٣

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٢/٠٨/٢٨ياسمين محمود محمد محمود طه٨٣٣٠٦ ٤٩٤

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٩٤/٠١/١١يمنى على عبدالرحمن على المكاوى١٣١٧٣ ٤٩٥

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/٠٢/٠٥يوسف محمد يوسف على ابراھيم٨١٥٢٩ ٤٩٦

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٨/١٠/٢٤يوشينا منير وديع حنا٨٣٨٦٨ ٤٩٧

من ٠١:٠٠  الى  ٢٠١٦/٠٢/٢١٠٢:٣٠اوراسكوم للتدريب١٩٨٩/٠٤/٠٣يوليانا رافت جرجس١٨٥٠١ ٤٩٨
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